
SFM11
GAMING FLOOR MAT



QUATRO DESIGNS RESILIENTES

O design hexadecimal é particularmente impressio-
nante com seu efeito de profundidade 3D hiper-rea-
lista em cores escuras. Este motivo escuro e atmos-
férico é um chamariz atemporal.

Este desenho cúbico representa o nome Sharkoon 
em três cores foscas, que juntas formam um único 
cubo. A simplicidade do design permitirá que o tapete 
seja facilmente integrado em quase qualquer sala.

O design retro-urbano parece futurista e retrata um 
horizonte cibernético com o logotipo da Sharkoon 
no horizonte em frente ao sol vermelho brilhante. Os 
fãs de cenas tão impressionantes, sem dúvida, irão 
apreciar este tapete de proteção para o chão.

O design da área de jogos é apresentado em cores 
claras e levemente desbotadas que lembram o 
estilo de surfe do início dos anos 1960. Sua aparên-
cia é refrescante e divertida e pode adicionar um 
toque de cor dentro de suas próprias quatro paredes.

GAMING AREARETRO

HEX CUBE

O SKILLER SFM11 está disponível em quatro designs exclusivos - do aventureiro ao futurista. O que os quatro 
padrões têm em comum, no entanto, é um alto grau de qualidade, que praticamente não dá chance ao desgaste. 
Usando o processo de sublimação, todas as estampas são impregnadas diretamente no tecido, o que significa 
que duram muito mais do que outras estampas usuais.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Graças à espessura de cinco milímetros do tapete de proteção do piso, ele pode suportar o rolamento cont-
ínuo dos rodízios das cadeiras, enquanto, ao mesmo tempo, os ruídos são efetivamente abafados. Graças ao 
durável SFM11, o piso será protegido de arranhões e marcas de abrasão causadas pelos rodízios das cadei-
ras. A orla costurada evita que o tapete desfie e aumenta a durabilidade e a longa vida útil do tapete. Com a 
parte inferior emborrachada, o tapete não se deixa ser empurrado e fica sempre firme no lugar.

RESISTENTE AO DESGASTE E
AMORTECIMENTO DE RUÍDO

Costura altamente durável
evitando o desgaste

Base em borracha
para aderência perfeita

Material resistente e
extremamente durável



sharkoon.com

 Geral:
 Cores disponíveis: Gaming Area, Hex,
   Retro, Cube
 Diâmetro: 120 cm
 Espessura do material: 5 mm
 Superfície: Poliéster
 Base antiderrapante: 

 Conteúdo da embalagem:
 SKILLER SFM11

SKILLER SFM11

ESPECIFICAÇÕES


